
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 176/2010 

privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. I. – Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea 

funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, cu modificările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
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1. Alineatul (2) al articolului 25 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit 

prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului 

de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a 

mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul 

prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 

3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică 

respectivă sau a încetării de drept a mandatului în care a existat  

conflictul de interese ori starea de incompatibilitate. Dacă persoana a 

ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o 

perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului în care a existat  conflictul 

de interese ori starea de incompatibilitate.”  

 

2. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 

251, cu următorul cuprins: 

„Art. 251. – Interdicţiile aplicate deputaţilor şi senatorilor în 

temeiul art.25 pe baza rapoartelor de evaluare, întocmite de Agenţia 

Naţională de Integritate şi care au constatat nerespectarea prevederilor 

legale privind conflictul de interese în perioada 2007-2013, până la 

intrarea în vigoare a Legii nr.219/2013 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 

senatorilor, încetează de drept.” 

 

Art. II. – Modificările aduse prin prezenta lege se aplică 

începând cu data intrării în vigoare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 11 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor                        

art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

PETRU – GABRIEL  VLASE 


